Για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία και την
κοινή Ευρωπαϊκή φύση της Ευρωπαϊκής
Καμπάνιας “Display”, δεσμευόμαστε να
συμμορφωθούμε με τους παρακάτω
κανόνες:

Χάρτα
DISPLAY
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η Ευρωπαϊκή
Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των
Κτιρίων αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για
την αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού κτιριακού
τομέα προς μια καλύτερη ενεργειακή
απόδοση,
αυξανόμενη
χρήση
των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μείωση
των εκπομπών καυσαερίων,
Θεωρώντας ότι τα δημοτικά κτίρια θα πρέπει
να
αποτελέσουν/γίνουν
λαμπρά
παραδείγματα και έχοντας συνειδητοποιήσει
το πόσο αναγκαίο είναι να βασιστούμε στους
πολίτες μας ώστε να επιτύχουμε τους
αντικειμενικούς στόχους μας,
Θεωρώντας σημαντική την επίσπευση της
εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
σχετικά με την Ενεργειακή Απόδοση των
Κτιρίων
–
διευρύνοντάς
την
με
περιβαλλοντικές διαστάσεις – μέσω μιας
εθελοντικής πρωτοβουλίας,

αποφασίζουμε να συμμετάσχουμε
στην «Display –Την Κλιματική
Καμπάνια του Energy Cities για τα
Ευρωπαϊκά Δημοτικά Κτίρια»
Η συμμετοχή μας στην Display μας
επιτρέπει :
να συγκρίνουμε τα κτίρια του Δήμου μας
μεταξύ τους και να συγκρίνουμε τα κτίρια
μας με αυτά άλλων δημοτικών αρχών,
να ανταλλάξουμε
Ευρωπαϊκές αρχές.

εμπειρίες

με

άλλες

να προβάλουμε στους κατοίκους την
απόδοση – σχετικά με την ενεργειακή
κατανάλωση, τις εκπομπές CO2 και την
κατανάλωση νερού – το λιγότερο:

5 δημοτικών κτιρίων
(τοπικές αρχές < 50,000 κατοίκων)

10 δημοτικών κτιρίων (τοπικές αρχές
μεταξύ 50,000 και 100,000 κατοίκων)

20 δημοτικών κτιρίων
(τοπικές αρχές > 100,000 κατοίκων)
να παρέχουμε στον Energy Cities τα σχετικά
γενικά δεδομένα της τοπικής αρχής μας που
είναι απαραίτητα για την αφίσα και την
επίσημη
ιστοσελίδα
της
Ευρωπαϊκής
Καμπάνιας “Display®”,
να προβάλουμε τις αφίσες Display® σε
καθένα από τα αξιολογούμενα κτίρια σε
ευκρινείς σημεία ορατά από το κοινό,
να ξεκινήσουμε μια καμπάνια πληροφόρησης
και ευαισθητοποίησης που θα απευθύνεται
στους χρήστες των σχετικών κτιρίων.
Σε
ανταπόδοση
δεσμεύεται:

ο

Energy

Cities

να παρέχει στην τοπική αρχή μας ένα
υπολογιστικό εργαλείο βασισμένο στον
ιστοχώρο καθώς και ένα εγχειρίδιο σχετικά με
το εργαλείο αυτό,
να καταστήσει ικανή την τοπική αρχή μας να
παράγει μία αφίσα Display για το καθένα από
τα επιλεγμένα κτίρια (PDF file),
να παρέχει επιπλέον πληροφορίες για την
εφαρμογή της Display κατόπιν αιτήματος της
τοπικής αρχής μας,
να μας κρατά τακτικά ενήμερους σχετικά με
την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Καμπάνιας
Display”,
να εκδώσει την εργασία μας μέσω της
επίσημης ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής
Καμπάνιας “Display®”.
www.display-campaign.org
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